
EINDE LIDMAATSCHAP 

Artikel 11 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden van het lid; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging door de vereniging door het bestuur; 

d. door ontzetting overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 6. 

2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten 
voor het lidmaatschap te voldoen of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of 
wanneer van de vereniging redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het 
einde van een boekjaar of verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste 
één maand. 

4. Een opzegging in strijd met het in lid 3 bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst 
toegelaten tijdstip, volgende op de datum, waartegen was opgezegd. 

5. Een opzegging als bedoeld in artikel 8 lid 4 dient te geschieden binnen een maand, nadat het bedoelde 
besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld. 

6. In afwijking van het in lid 3 bepaalde kan opzegging door het lid met onmiddellijke ingang voorts 
geschieden binnen één maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere 
rechtsvorm of een besluit tot fusie is medegedeeld. 

7. In afwijking van het in lid 3 bepaalde kan opzegging door de vereniging met onmiddellijke ingang plaats 
hebben, indien redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap langer te 
laten voortduren. 

8. Behalve ingeval van overlijden wordt een lid, dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn, zolang het niet 
heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging of zolang enige 
aangelegenheid, waarbij het lid betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde 
straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen. 

 


